
 

 

ROMÂNIA 
COMUNA ARIEȘENI,  JUDEȚUL ALBA 

PRIMAR 

 

 

 Comuna  Arieșeni, sat. Arieșeni nr.19, jud. Alba  
Adresa e-mail : arieseni@ab.e-adm.ro 

Telefon: 0358402989 
                                                             DISPOZIȚIA NR. 156/30.12.2022 

privind actualizarea componentei Unității Locale de Sprijin in cadrul 
Centrului Local de Combatere a Bolilor Alba în cadrul comunei Arieșeni, județul Alba 

 Primarul comunei Arieseni, județul Alba; 
              Având in vedere: 

• Referatul nr. 8052/30.12.2022 întocmit de secretarul general al comunei Arieșeni 
• circulara Instituției Prefectului Alba nr. 15379/G/SC/28.12.2022, privind actualizare componentei Unității 

Locale de Sprijin in cadrul Centrului Local de Combatere Bolilor Alba; 
• Ordinul Prefectului nr. 8/2020 privind constituirea Centrului Local de Combatere a Bolilor al județului Alba 
• Ordinul nr.35/2016 emis de presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta 

Alimentelor prin care se aproba Programul actiunilor de supraveghere ,prevenire si combatere al bolilor la 
animale,a celor transmisibile de la animale la om,protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2016 ; 

• prevederile art.26(5) lit.”c” din O.G. Romaniei nr.42/2004 privind organizarea activitatii veterinare si pentru 
siguranta animalelor,modificata si completata prin Legea nr.215/2004 

•  In temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit.,,d”, alin.(5) lit.,,d” si art. 196 alin.(1) lit.,,b’’ din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;                                                        
       

DISPOZIȚIE: 
Art. 1. Se actualizează componenta Unității Locale de Sprijin in cadrul Centrului Local de Combatere a 

Bolilor Alba, în cadrul comunei Arieșeni, județul Alba având următoarea componență: 
  

Nr. 
crt 

Nume și prenume Funcția la locul de munca Funcție în ULS 

1 Pantea Gheorghe Primar comuna Arieșeni președinte 
2 Pașca Diomid Mihai Viceprimar comuna Arieșeni vicepreședinte 
3 Belei Ionel-Viorel  Secretar general delegat membru 
4 Ana Scrob Claudiu Medic veterinar Secretar tehnic 
5 Lazea Sorin-Silviu Șef Post Politie Arieșeni membru 
6 Mocan Ioan-Claudiu Director  LTTA Arieseni membru 
7 Costea Carmen-Elena Medic de familie membru 
8 Petruse Dorel-Felician Șef Ocol Horea-Apuseni membru 

 
Art.2. Unitatea locala de sprijin constituită conf. art. 1 își va desfășura activitatea conform legii ,va putea 

coopta pentru sprijin si acțiuni specifice si reprezentanți ai altor instituții sau societăți comerciale, care se vor 
subordona acesteia.         

Art.3. Coordonarea tuturor activităților Unității Locale de Sprijin revin in sarcina Primarului comunei 
Arieșeni, județul Alba. 

Art. 4 . Atribuţiile Comisie Locale de Sprijin sunt următoarele :  
1. Analizează periodic situația sanitar veterinara de pe raza comunei Arieșeni, ia măsuri si face propuneri 

corespunzătoare .  
2. Propune măsuri pentru instruirea , folosirea conform normelor sanitar veterinare a pășunilor si 

adăposturilor pentru animale .  
3. Ia masuri pentru colectarea si distrugerea cadavrelor de animale si păsări .  
4. Sprijină acțiunile de ecarisaj pentru câinii fără stăpân. 



 5. Stabilește planul general de masuri pentru prevenirea si combaterea epizootiilor in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare si/sau a recomandărilor primite din partea Centrului Județean de Combatere a 
Bolilor . 

 6. Popularizează prin aducerea la cunoștință publica a masurilor luate sau care se impun a fi luate  
7. Asigură baza tehnică , materială precum si condițiile organizatorice necesare aplicării planului de 

măsură. 
Art.5 Se stabilește identificarea și amenajarea  unui spațiu unde se vor putea efectua activități sanitar 

veterinare de ecarisare a teritoriului in cazul evoluției unor epizootii cu mare contagiozitate prevăzute in 
Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire si combatere al bolilor la animale, a celor transmisibile de la 
animale la om, protecția animalelor si protecția mediului pentru anul 2023.  

Art.6 Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează membrii Unității 
Locale de Sprijin a UAT Arieșeni. 

   Art. 7 Secretarul comunei Arieșeni, județul Alba, va comunica dispoziția Instituției Prefectului 
județului Alba pentru efectuarea controlului de legalitate, dlui Primar, persoanelor nominalizate și o va aduce la 
cunoștința publică prin afișarea pe pagina de internet a primăriei 

 
 
  Primar,                contrasemnează pentru legalitate, 
 Gheorghe PANTEA                                                                          pt. secretar general, 
                           inspector asistent 
                          Ionel-Viorel BELEI 
 
 


